E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.01.23 11:15:03
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

45749
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30 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Kαθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

2

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

3

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

4

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

5

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους
2017 της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης.

6

Καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας και εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή, στο προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος
2017 σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

7

Έγκριση Απασχόλησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας των Εποχικών
Υπαλλήλων του Συνδέσμου Ύδρευσης για το έτος 2017.

8

Υπερωρίες προσωπικού του Ιδρύματος Τηνιακού
Πολιτισμού (Ι.ΤΗ.Π.) για το πρώτο εξάμηνο του 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41398
(1)
Kαθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
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νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’),
γ) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α’),
δ) του άρθρου 25 παρ. 19 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ
244 Α’),
ε) του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α’),
στ) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α’),
ζ) του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
2. Το υπ’ αριθ. 156047/30.9.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, περί καθορισμού ανωτάτου αριθμού ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου και το υπ’ αριθ. 163531/30.9.2016 έγγραφο,
σχετικά με τη βεβαίωση για την ύπαρξη εγγεγραμμένης
πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016
της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).
4. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, του Συντονιστή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα καθώς και των με οποιοδήποτε
σχέση εργασίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, για εκτέλεση υπηρεσίας, ειδικής αποστολής,
για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ειδικότερα: Ο Συντονιστής
και μέχρι το διορισμό του, ο ασκών καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι Γενικοί Διευθυντές και οι
Διευθυντές όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης, λόγω της θέσης τους μετακινούνται συχνά
στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Οι υπάλληλοι του γραφείου του Συντονιστή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους. Οι λοιποί υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
δύνανται να μετακινούνται εκτός έδρας για ζητήματα
και ανάγκες τα οποία σχετίζονται με: α) την προστασία,
διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασικών
εκτάσεων και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, β) την
πρόληψη και την καταστολή των αξιόποινων πράξεων
στο αγροτικό περιβάλλον και τα θέματα υδατοκαλλιεργειών, γ) τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων,
τις κατεδαφίσεις αστικών αυθαιρέτων, τον καθορισμό
χρήσεων γης, τις αδειοδοτήσεις για την εκμετάλλευση
ορυκτού πλούτου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τους ελέγχους ποιότητας υλικών δημοσίων έργων, τις
αδειοδοτήσεις σε αιγιαλούς και παραλίες , τη διαχείριση
των υδάτινων αποθεμάτων, τις αδειοδοτήσεις της χρήσης νερού, τις ανάγκες σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, δ) την εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα δημόσιας περιουσίας, ιθαγένειας κ.λπ., την παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες, τη στήριξη της
λειτουργίας της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, ε) τη διαδικασία και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων
από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις
οικονομικές υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
με Αρμοδιότητες Ελέγχου , Εκκαθάρισης και έκδοσης
ενταλμάτων, λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής
δαπανών, στ) τα θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
του Δημόσιου Τομέα και εποπτείας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,
καθώς και ελέγχου νομιμότητας, ζ) το συντονισμό όλων
των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (κύρια
των Δασικών) για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η) το συντονισμό των φορέων (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού κ.α.) και για την
εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης των πληγέντων
πολιτών και των υποδομών στις ανωτέρω περιοχές, θ)
την άσκηση λοιπών αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών τους.
Επιπρόσθετα η ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου υπαγορεύεται και
επιτάσσεται, μεταξύ άλλων και από την παράμετρο της
μεγάλης γεωγραφικής έκτασης (κάλυψη 12 Νομών και
52 Δήμων).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά (194.357,00)
ευρώ, η οποία θα βαρύνει τους Ε.Φ. 071, 072, 073 του
φορέα 994-10 και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον ετήσιο προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για τα επόμενα τέσσερα
οικονομικά έτη το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης
θα διαμορφωθεί κατ’ εκτίμηση: το έτος 2017 ποσό των
202.131 €, το έτος 2018 ποσό των 210.216 €, το έτος 2019
ποσό των 218.625 € το έτος 2020 ποσό των 227.370€.
Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους ΚΑΕ των
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προϋπολογισμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των
επόμενων ετών, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
κατά έτος ημερών εκτός έδρας του Συντονιστή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα, καθώς και των με οποιοδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για
εκτέλεση υπηρεσίας, ειδικής αποστολής, και συμμετοχή
σε ημερίδες, συνέδρια, και πάσης φύσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως εξής: α) Ο Συντονιστής και μέχρι το
διορισμό του ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου , μέχρι εξήντα (60) ημέρες.
β) Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , μέχρι εξήντα (60) ημέρες.
γ) Οι υπάλληλοι του γραφείου του Συντονιστή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μέχρι τριάντα (30) ημέρες,
δ) Οι κάτωθι κλάδοι ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΜΜΕ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ
ΠΕ
Έως 40
ΠΕ
» 60
ΠΕ
» 60
ΠΕ
» 30
ΠΕ
» 30
ΠΕ
» 60
ΠΕ
» 30
ΠΕ
» 30
ΠΕ
» 30
ΤΕ
» 60
ΤΕ
» 40
ΤΕ
» 60
ΤΕ
» 60
ΤΕ
» 30
ΤΕ
» 30
ΤΕ
» 30
ΤΕ
» 60
ΔΕ
» 40
ΔΕ
» 40
ΔΕ
» 60
ΔΕ
» 60
ΔΕ
» 60
ΔΕ
» 30
ΔΕ
» 40
ΔΕ
» 60
ΥΕ
» 60
ΥΕ
» 30
ΥΕ
» 60
ΥΕ
» 30
ΥΕ

»

30
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2. Οι ημέρες εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί
με βάση τις προηγούμενες διατάξεις και την υπ’ αριθ.
2/74192/0022/30.8.1999 απόφαση μας συμψηφίζονται
με τις ημέρες εκτός έδρας, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Χορηγούμε στην ASSISTING NATURE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΕΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ASSISTING NATURE
Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 800494452 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016. Η άδεια ισχύει
για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 654
(2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».
4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016)
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αρ. 305/2016 Απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».
7. Την υπ’ αρ. πρ. 475/12.7.2016 αίτηση της ASSISTING
NATURE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΕΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
δ.τ. ASSISTING NATURE A.E. με Α.Φ.Μ. 800494452 Δ.Ο. Υ.
ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
8. Η υπ’ αρ. πρ. 828/15.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ’ αρ. πρ. 918/15.12.2016 πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου
10. Την από 15.12.2016 Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 658
(3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι.Υ.Α.)».
3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.»
4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016)
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και
προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αρ. 305/2016 Απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».
7. Την υπ’ αρ. πρ. 364/6.6.2016 αίτηση της ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με Α.Φ.Μ. 099603008 Δ.Ο.Υ.
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
8. Η υπ’ αρ. πρ. 863/28.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ’ αρ. πρ. 921/15.12.2016 Πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 15.12.2016 Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

45752

Χορηγούμε στην ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
με Α.Φ.Μ. 099603008 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι. Υ. Α. σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016. Η άδεια ισχύει
για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 4513/30.12.2016

Χορηγούμε στο ΓΕΝΝΗΜΑ IVF - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ και δ.τ. ΓΕΝΝΗΜΑ IVF με Α.Φ.Μ. 998428662
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και
του π.δ. 10/2016. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Ι

Αριθμ. 662
(4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αριθ. 5612
(5)
Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους
2017 της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι. Υ. Α.)».
3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».
4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.
2 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016)
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αρ. 305/2016 Απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».
7. Την υπ’ αρ. πρ. 553/8.8.2016 αίτηση του ΓΕΝΝΗΜΑ
IVF - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ και δ.τ. ΓΕΝΝΗΜΑ IVF
με Α.Φ.Μ. 998428662 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, καθώς και τον
φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Ηυπ’ αρ. πρ. 832/15.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ’ αρ. πρ. 920/15.12.2016 Πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 15.12.2016 Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν.3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3584/2007,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015,
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπηρετούν περισσότεροι του ενός διοικητικοί υπάλληλοι οπότε θα πρέπει
να οριστεί συγκεκριμένα κάποιος υπάλληλος ως πρακτικογράφος,
5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της τήρησης
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων αυτού, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση
προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
6. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.300,00 ευρώ και
δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο
των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.01 ποσού 2.300,00 ευρώ του
προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού
έτους 2017, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2017 έως και
31/12/2017 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της
υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α’ με την προβλεπόμενη από το Νόμο
αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, ήτοι τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων
αυτού, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.
Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει
τα όρια που καθορίζονται με τον ν.4354/2015.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν.4354/2015.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4513/30.12.2016

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση
του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλόννησος, 22 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 32/1/21.12.2016
(6)
Καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας και εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή, στο προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος
2017 σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Διαχείριση των μη αυτοεξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
AMΕΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΤΟΣ 2017
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2. Του άρθρου 1 του ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 /Α’) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και άλλες
διατάξεις».
4. Την Δ9/οικ.44840/11751 (ΦΕΚ 571/ΥΟΟΔ/2016) απόφαση Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία ορίστηκε το Δ/Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου.
5. Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Κέντρου
Κοινωνικής πρόνοιας Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου (σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του Κέντρου).
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00 ευρώ
για το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Κέντρου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης έτους 2017.
7. Την με αριθ. πρωτ. 59561/536/20-12-2016 εισήγηση
της Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση: α) νυχτερινής εργασίας για 50
άτομα και 17.300 ώρες και β) εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για 66 άτομα και 15.500 ώρες,
προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου του προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας
Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017
μέχρι 31/12/2017 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

0

TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

0

TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

3

3

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

11

11

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

0

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

6

6

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

0

ΥΕ ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

2

0

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

7

7

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚ

4

4

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

3

0

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝ

9

9

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜ

3

3

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.

2

0

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ

1

1

Σύνολο υπαλλήλων:

58

44

Σύνολο ωρών:

13.500

14.800
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ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Κ.Π.Π. NOT.
ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
ΕΤΟΣ 2017

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τεύχος Β’ 4513/30.12.2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 21 Δεκεμβρίου 2016
O Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 71/2016
(7)
Έγκριση Απασχόλησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας των Εποχικών Υπαλλήλων του Συνδέσμου
Ύδρευσης για το έτος 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ
143Α).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α).
3. Το γεγονός ότι, η Υπηρεσία βάσει της υπ’
αριθμ.31/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 9/91/29-01-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, λειτουργεί με
βάρδιες σε 24ωρη βάση (ΦΕΚ 340/19-02-2013 Β).
4. Το γεγονός ότι τα Διυλιστήρια και το δίκτυο υδροδότησης του Συνδέσμου Ύδρευσης λειτουργούν επί
24ωρου βάσεως και όλες τις μέρες του χρόνου συμπεριλαμβανομένων και των Κυριακών και αργιών.
5. Την υπ’ αριθμ. 68/2016 απόφαση Προέδρου συγκρότησης συνεργείου.
6. Τις εποχικές και όχι μόνο υπηρεσιακές ανάγκες που
δημιουργούνται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς και
φθινοπωρινούς μήνες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση και του προσωπικού ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου κατά τις νυχτερινές ώρες και τις εξαιρέσιμες
ημέρες προς συμπλήρωση του κανονικού τους ωραρίου
(υποχρεωτικής εβδομαδιαίας).

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Σύνδεσμο (Μόνιμοι-Αορίστου) (υπάρχει μεγάλη μείωση
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης).
8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00€ εις
βάρος του Κ.Α.25-6042.00 στον οποίο έχει προβλεφθεί
πίστωση στο προϋπολογισμό του Συνδέσμου οικονομικού έτους 2017.
9. Οι εργαζόμενοι θα εναλλάσσονται, για λόγους ίσης
μεταχείρισης και σωστής λειτουργίας της Υπηρεσίας,
αποφασίζει:
Εγκρίνει την απασχόληση (υπερωριακή) συνολικά
τριών χιλιάδων εκατό (3.100) ωρών για τους τέσσερις
(4) εποχικούς υπαλλήλους του Συνδέσμου Ύδρευσης
για το έτος 2017 προς συμπλήρωση της υπερωριακής
εβδομαδιαίας εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 για την εργασία τους κατά:
1. τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
2. τις νυχτερινές ώρες, μόνο προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΩΝ
(ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.)
Άρθρο 20 του ν.4354/2015
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β παρ. 1)
Δ.Ε.
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει εις βάρος
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του Κ.Α 25.6042.00 του προϋπολογισμού του Συνδέσμου
οικ. έτους 2017 με ποσό δαπάνης 5.000,00€.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στο
Φ.Ε.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 8 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
Ι

(8)
Υπερωρίες προσωπικού του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού (Ι.ΤΗ.Π.) για το πρώτο εξάμηνο
του 2017.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Αριθ. Συνεδρίασης θέμα 6/2016)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015
(ΦΕΚ Α 176)
2. Ότι το «Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού» είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγείται σε
ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, που αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. κατά τον ιδρυτικό
του νόμο 349/1976, - εμπίπτον στις διατάξεις τού από
2.10.2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 12882.Β.2002)
όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2006 (ΦΕΚ (1481.Β.2006).
Ως εκ τούτου, το Ι.ΤΗ.Π. υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176).
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/
ΤΑΤΠ/205560/24944/23805/13259 απαντητική επιστολή
του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιβεβαιώνει την υπαγωγή του Ι.ΤΗ.Π.
και στις διατάξεις του αρθρ. 20 του ν. 4024/2011 περί
εγκρίσεως της υπερωριακής εργασίας και εργασίας σε
Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες των υπαλλήλων
του Ι.ΤΗ.Π.
4. Τον προγραμματισμό κατά το έτος 2017 μεγάλου
αριθμού εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ι.ΤΗ.Π. που θα υποχρεώσουν τους 5 υπαλλήλους του σε υπερωριακή εργασία.
5. Τη λειτουργία της μόνιμης έκθεσης του Ι.ΤΗ.Π. 6
ημέρες την εβδομάδα και για όλο το χρόνο.
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6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ι.ΤΗ.Π. για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία
των υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση συνέδρων,
εκθετών, επισκεπτών και καλλιτεχνών.
7. Τον μικρό αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με το πλήθος
των κατ’ έτος πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων και
των πολλαπλών παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ι.ΤΗ.Π..
8. Το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές του Ι.ΤΗ.Π.
προσφέρουν στην κοινωνία του νησιού μας, υψίστης ποιότητας και αισθητικής εκδηλώσεις, έγκαιρη και έγκυρη
πληροφόρηση για σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και
επιτεύγματα και ενισχύει ποικιλοτρόπως την οικονομία
της Τήνου, ενώ επιπλέον επιτυγχάνεται η προβολή του
γεωγραφικού, πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου
του νησιού, αποφασίζει ομόφωνα:
Την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Ι.ΤΗ.Π.
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 (έως 30.06.2017), ως
ακολούθως:
Για υπερωριακή απογευματινή εργασία καθημερινών
(μέχρι την 22α ώρα).
- Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 120 ώρες
- Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 120 ώρες
- Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (δ1) για 120 ώρες
- Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (ε3) για 120 ώρες
- Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 120 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους και ο έλεγχος πραγματοποιήσεως της ανωτέρω υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.ΤΗ.Π.
και τον Προϊστάμενο του Ιδρύματος κατά περίπτωση.
Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των
3.600 € και σχετικές πιστώσεις 2.883,60 € στο κεφάλαιο
δαπανών Β1 ΚΑΕ (μισθοδοσία τακτικού προσωπικού)
συνολικού ποσού 75.000€ και 716,40 € στο Β5 ΚΑΕ (εισφορές) συνολικού ποσού 42.000€ έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του Ι.ΤΗ.Π. έτους 2017. Το Δ.Σ. δέσμευσε
τα απαραίτητα προς τούτο κονδύλια, μέσα από τα οποία
θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Τήνος, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02045133012160008*

